
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الدرس السادس

احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على سيد ادلرسلني نبينا زلمد وعلى آلو  
 .وصحبو أمجعني

 
مرحبا بكم أيها اإلخوة ادلؤمنون وأيتها األخوات ادلؤمنات يف ىذه الدورة العلمية 

 . الثانية
 

وىذا ىو الدرس السادس من دروس العقيدة من كتاب حصول ادلنة بشرح أصول 
 .السنة لإلمام أمحد بن حنبل رمحو اهلل تعاىل

 
 ويف ىذا الدرس نتعرف سويا على شفاعة النيب صلى اهلل عليو وسلم يوم القيامة ،

 والشفاعة يوم القيامة يف أىل الكبائر ، وخروج ادلسيح الدجال ، ونزول عيسى
ليو السالم من السماء .. وال يزال حديثنا موصوال مع اإلديان باليوم اآلخرع  . 

 
  : قال اإلمام أمحد رمحو اهلل تعاىل

  .. واإلديان بشفاعة النيب صلى اهلل عليو وسلم
أي من السنن اليت جيب أن نؤمن هبا مجيعا أن نؤمن وأن نصدق وأن نقر بشفاعة 

قيامة ،النيب صلى اهلل عليو وسلم يوم ال  



 كما يف حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم : ) لكل نيب دعوة مستجابة يدعو هبا فيستجاب لو فيؤتاىا . وإين 

دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة اختبأت  ) . 
فرفع  وعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أتى بلحم
يوم  إليو ذراعا .. وكانت تعجبو ، فنهش منها هنشة مث قال : ) أنا سيد الناس

صعيد  األولني واآلخرين يف القيامة .. وىل تدرون مما ذلك ؟ جيمع اهلل الناس
الغم  واحد يسمعهم الداعي وينفذىم البصر .. وتدنو الشمس فيبلغ الناس من

بلغكم ؟ أال  س : أال ترون ما قدوالكرب ما ال يطيقون وال حيتملون . فيقول النا
فيأتون  تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم ؟ فيقول الناس لبعض : عليكم بآدم ،

فيك من  آدم عليو السالم فيقولون لو : أنت أبو البشر خلقك اهلل بيده ونفخ
فيو ؟ أال  روحو وأمر ادلالئكة فسجدوا لك .. اشفع لنا إىل ربك أال ترى ما حنن

يغضب قبلو  آدم : إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل غنا ؟ فيقولترى ما قد بل
نفسي نفسي  .. مثلو ولن يغضب بعده مثلو . وإنو قد هناين عن الشجرة فعصيتو

فيقولون لو مثل ما  نفسي .. اذىبوا إىل غريي .. اذىبوا إىل نوح . فيأتون نوحا
وكذلك يأتون إبراىيم  . قالوا آلدم عليو السالم فريد عليهم مثل ما رد عليهم آدم

مل يذكر ذنبا .  وموسى وعيسى عليهم السالم .. إال أن عيسى عليو السالم
أنت رسول اهلل وخامت  فيأتون إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم فيقولون : يا زلمد

اشفع لنا إىل ربك . أال  . األنبياء وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
لريب عز وجل مث يفتح  طلق فآيت حتت العرش فأقع ساجداترى ما حنن فيو ؟ فأن



على أحد قبلي . مث يقال  اهلل علي من زلامده وحسن الثناء عليو شيئا مل يفتحو
رأسي فأقول : أميت يا  : يا زلمد ارفع رأسك ، سل تعط ، واشفع تشفع . فأرفع

 من أمتك من ال رب أميت يا رب أميت يا رب . فيقال : يا زلمد ، أدخل
الناس فيما سوى  حساب عليهم من الباب األدين من أبواب اجلنة ، وىم شركاء

 . ( ذلك من األبواب
 

  : قال اإلمام أمحد رمحو اهلل تعاىل
وبقوم خيرجون من النار بعدما احًتقوا وصاروا فحما ، فيؤمر هبم على هنر على 

  . باب اجلنة كما جاء يف األثر
ن بالشفاعة يف أىل الكبائر ،أي مما جيب أن نؤمن بو اإلديا  

 كما يف حديث أيب سعيد رضي اهلل تعاىل عنو قال : قال رسول اهلل صلى اهلل
 عليو وسلم : ) يدخل اهلل أىل اجلنة اجلنة ، يدخل من يشاء برمحتو ويدخل أىل

 النار النار مث يقول : انظروا من وجدمت يف قلبو مثقال حبة من خردل من إديان
أو  جون منها محما قد انتحسوا أي احًتقوا فيلقون يف هنر احلياةفأخرجوه . فيخر 

كيف خترج  قال احليا .. فينبتون فيو كما تنبت احلبة إىل جانب السيل . أمل تروىا
 . ( صفراء ملتوية أي ملفوفة منحنية

 
وعن عمران بن حصني رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال : ) 

 بشفاعة زلمد صلى اهلل عليو وسلم فيدخلون اجلنة يسمونقوم من النار  خيرج



 . (اجلهنميني
 

  : قال اإلمام أمحد رمحو اهلل تعاىل
 . كيف شاء وكما شاء إمنا ىو اإلديان بو والتصديق بو

أي جيب علينا أن نقر وأن نصدق بذلك وال نبحث عن الكيفية . وقد أمجع 
ة كما قال ذلك القاضي عياض رمحو السنة واجلماعة على الشفاعة يوم القيام أىل
تعاىل اهلل  . 

 
 : قال اإلمام أمحد رمحو اهلل

واإلديان أن ادلسيح الدجال خارج .. مكتوب بني عينيو كافر . واألحاديث اليت 
  . جاءت فيو ، واإلديان بأن ذلك كائن

أي جيب علينا أن نؤمن بأن ادلسيح الدجال خارج ، مكتوب بني عينيو كافر 
نا أن نؤمن بكل األحاديث الواردة فيو وأن نصدق هبا تصديقا جازما ،علي وجيب  

 كما يف حديث أنس رضي اهلل عنو قال : قال النيب صلى اهلل عليو وسلم : ) ما
 . بعث نيب إال أنذر أمتو األعور الكذاب .. أال إنو أعور وإن ربكم ليس بأعور

 . ( وإن بني عينيو مكتوب كافر
 

و اهلل تعاىلقال اإلمام أمحد رمح  : 
  . وأن عيسي بن مرمي عليو السالم ينزل فيقتلو بباب لد



 أي من السنن الالزمة اليت جيب أن نؤمن هبا وأن نصدق هبا تصديقا جازما أن
 عيسى عليو السالم ينزل من السماء ويقتل ادلسيح الدجال بباب لد وىي بلدة

 . قريبة من بيت ادلقدس
 

لكتاب إال ليؤمنن بو قبل موتوقال تعاىل : ) وإن من أىل ا  ) . 
أي من النصارى من يؤمن بعيسى عليو السالم قبل أن ديوت ألن عيسى عليو 

 مل ديت بل رفعو اهلل عز وجل إىل السماء وسينزل يف آخر الزمان ليقتل السالم
 اخلنزير ويضع اجلزية }أي ال يقبل اجلزية{ ويكسر الصليب . وعن النواس بن

 نو قال : ذكر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم الدجال ذاتمسعان رضي اهلل ع
غداة فخفض فيو ورفع حىت ظنناه يف طائفة النخل }أي يف رلموعة النخل{ 

 روحنا إليو عرف ذلك فينا فقال : ما شأنكم ؟ قلنا : يا رسول اهلل ذكرت فلما
الدجال غداة فخفضت فيو ورفعت حىت ظنناه يف طائفة النخل . فقال : غري 

أخوفين عليكم .. إن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجو دونكم ، وإن خيرج  الدجال
فكل امرئ حجيج نفسو واهلل خليفيت على كل مسلم . إنو شاب  ولست فيكم

كأين أشبهو بعبد العزى بن قطن فمن أدركو منكم فليقرأ عليو  قطط عينو طافئة
ي يف طريق بني الشام إنو خارج خلو بني الشام والعراق }أ . فواتح سورة الكهف

ديينا وعاث مشاال }أي يفسد يف اليمني ويف الشمال{ . يا عباد  والعراق{ فعاث
قلنا : يا رسول اهلل وما لبثو يف األرض ؟ قال : أربعون يوما .. يوم   . اهلل فاثبتوا

ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائر أيامو كأيامكم . قلنا : يا رسول اهلل  كسنة ،



 اليوم الذي كسنة تكفينا فيو صالة يوم ؟ قال : ال .. اقدروا لو قدره . قلنا فذلك
على  يا رسول اهلل وما إسراعو يف األرض ؟ قال : كالغيث استدبرتو الريح فيأيت :

فتنبت  القوم فيدعوىم فيؤمنون بو فيستجيبون لو ، يأمر السماء فتمطر واألرض
وأسبغو ذروعا وأمده خواصرفًتوح عليهم سارحتهم أطول ما كان الذرا  مث يأيت  . 

 القوم فيدعوىم فريدون عليو قولو فينصرف عنهم فيصبحون ممحلني }أي
 رلدبني{ ليس بأيديهم شيء من أمواذلم . ودير باخلربة فيقول ذلا أخرجي كنوزك

 فتتبعو كنوزىا كيعاسيب النحل }أي كذكران النحل{ . مث يدعو رجال ممتلئا
فيقطعو جذلتني أي قطعتني رمية الغرب }أي يف السرعة{  شبابا فيضربو بالسيف

يدعوه فيقبل ويتهلل وجهو يضحك .. فبينما ىو كذلك إذ بعث اهلل ادلسيح  مث
مرمي فينزل عند ادلنارة البيضاء شرقي دمشق بني مهرودتني }أي ثوبني{  بن

 كفيو على أجنحة ملكني ال طأطأ رأسو قطر ، وإذا رفع رأسو حتدر منو واضعا
كاللؤلؤ . فال حيل لكافر جيد ريح نفسو إال مات ونفسو ينتهي حيث  مجان

فيطلبو حىت يدركو بباب لد فيقتلو يتنهي طرفو ،  ) . 
 
 

 : أسئلة الدرس
 : السؤال األول

 . اذكر دليال على الشفاعة يف أىل الكبائر يوم القيامة
 



 : السؤال الثاين
م ينزل يف آخر الزمان فيقتل ادلسيح ما الدليل على أن عيسى بن مرمي عليو السال

 الدجال ؟
 

 . ىذا وصل اهلل وسلم وبارك على نبينا زلمد

 


